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CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 3 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos com termino às 11 (onze) horas 

e 30 (trinta) minutos. A duração mínima para realização da prova é de 1 (uma) hora, com tempo 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2016 – MUNICÍPIO DE IPIRA - SC 

 

2 
 

máximo de 3 (três) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada 

questão composta de 5 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

 

LINGUA PORTUGUESA 

1. Complete as frases com os verbos apresentados preenchendo com os números correspondentes, 

considerando as ideias contidas nos excertos. 

1. sortir 

2. surtir. 

(  ) Em tempos de crise, é necessário que a despensa esteja________________ de alimentos. 

(  ) Em 2009 ocorreu um ____________________de gripe H1N1. 

(  ) O médico alterou a minha medicação porque a anterior não estava __________ efeito. 

(  ) Já comprei um __________________ de mantimentos para vários meses. 

(  ) Minhas palavras parecem não ter ___________________ qualquer tipo de alteração no seu 

comportamento. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

a) 1 – 1 – 1 – 2 – 2 

b) 1 – 2 – 1 – 2 – 2 

c) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 

d) 1 – 2 – 2 – 1 – 2 

e) 1 – 2 – 2 – 2 – 2 

 

2. A palavra que apresenta o mesmo número de letras e fonemas do vocábulo carretilha está em: 

a) Profilaxia 

b) Referencia  

c) Corroborar  

d) Cavalheiro  

e) Embrulhado 

 

3. Observando o uso dos porquês é possível afirmar que são sentenças corretamente grafadas:  

I. Você brigou comigo. Por quê?  

II. Porquê você brigou comigo?  

III. Por que você brigou comigo? 

IV. Porque você brigou comigo? 

V. Gostaria de saber o porquê você brigou comigo. 
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a) I ; II e III 

b) I ; III e V 

c) I ; II e IV 

d) I ; III e IV 

e) II ; III e V 

 

4. Estão respeitadas as regras de concordância verbal  em:  

I. Entre as duas hipóteses que examinou, considera o autor que o elemento comum é redução da 

capacidade de sonhar. 

II. Seria essencial que nunca faltasse aos adolescentes, mesmo em nossos dias pragmáticos, a 

liberdade inclusa nos sonhos. 

III. Caso deixasse de haver as grandes bibliotecas de hoje, é possível que os homens do futuro não 

pudessem interpretar plenamente a nossa cultura. 

IV. A vida têm uma só entrada: a saída é por cem portas”. 

V. Tudo eram alegrias e cânticos. 

a) Todas as alternativas estão corretas EXCETO a IV; 

b) Apenas as alternativas IV e V estão corretas; 

c) Somente a alternativa I está correta. 

d) Apenas as alternativas I, II, III e IV estão corretas; 

e) Somente a alternativa IV está correta. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5. Um vendedor ambulante compra espigas de milho de um feirante ao preço de R$ 0,82 de cada duas 

unidades. Ele revende essas mesmas espigas de milho por R$ 3,20 para cada embalagem plastificada 

com quatro unidades. O número de espigas de milho que ele precisa vender para obter um lucro de 

R$ 156,00 é: 

a) 270 

b) 300 

c) 400 

d) 350 

e) 280 
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6. Um veículo é ofertado pela montadora em três cores diferentes, podendo o comprador optar entre 

os motores 1.0 cc, 1.4 cc, 1.6 cc, 1.8 cc e 2.0 cc, nas versões “standat” e “luxo”. O número de 

alternativas que o cliente terá é de:  

a) 10 

b) 30 

c) 45 

d) 50 

e) 54 

 

7. Uma laje de concreto é retangular e tem 5 m de comprimento, 3,5 m de largura e 14 cm de 

espessura. O volume de concreto usado nesta laje é: (em ) 

a) 24,5 

b) 4,95 

c) 8,05 

d) 5,10 

e) 2,45 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8. O Governo Federal enviou para o Congresso Nacional, em junho de 2016, uma proposta de 

emenda constitucional para a criação de um teto para os gastos públicos para os próximos 20 

anos, a partir de 2017, que ficou conhecida como a PEC dos gastos públicos. Este tema foi da 

PEC nº ____ . 

Assinale a alternativa correta. 

a) PEC 743 

b) PEC 243 

c) PEC 746 

d) PEC 246 

e) PEC 241 

 

9. “O Prefeito Emerson Ari Reichert, juntamente com o Vice Prefeito, Adilson Alfredo Schwingel e 

os Vereadores, Ari Arno Koch e Joacir José Toledo estiveram em Brasília na última semana, 
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viabilizando recursos para Ipira.” Fonte: www.ipira.sc.gov.br Acessado em 26 de dezembro 

2016 

O texto acima se refere à viagem realizada em novembro de 2016, para viabilizar liberação de mais 

de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) para a execução de obras emergenciais de 

muros de contenção para estabilização de encostas comprometidas com as fortes chuvas ocorridas no 

município ainda em 2014.  Através de qual ministério foi a liberação desse recurso? 

a) Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário 

b) Ministério da Integração Nacional 

c) Ministério da Defesa Civil Brasileira 

d) Ministério do Desenvolvimento Municipal 

e) Ministério da Fazenda 

 

10. Segundo o Art. 169 da Lei Orgânica de Ipira o Conselho Municipal de Educação, incumbido de 

normatizar e fiscalizar o sistema de ensino no município, será composto por indicação de 

representantes __________________. 

I. dos Poderes Executivo e Legislativo 

II. de entidades ligadas ao magistério 

III. do Poder Judiciário 

IV. de organizações científicas e culturais 

V. de organizações sindicais 

a) I e IV são incorretas 

b) II e V são incorretas 

c) IV e V são incorretas 

d) III é incorreta 

e) I, II e IV são incorretas 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

FONOAUDIÓLOGO 

11. No tratamento das disfonias, a técnica de fonação inspiratória tem sido utilizada de modo eficaz 

não somente nos casos de fendas por paresias e paralisias das pregas vocais, mas também um 

recurso para: 

I - remoção do sintoma de afonia funcional psicogênica. 

II - algumas alterações de muda vocal. 

http://www.ipira.sc.gov.br/
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III - diminuição do tamanho de nódulos vocais. 

Sendo assim: 

a) somente a assertiva I está correta. 

b) somente a assertiva II está correta. 

c) somente a assertiva III está correta. 

d) as assertivas I e II estão corretas. 

e) as assertivas II e III estão corretas. 

 

12. Assinale com V ou F em relação à voz rouca, típica das gripes, que geralmente está relacionada a 

lesões orgânicas da laringe, em particular representando uma situação onde:   

(   ) a vibração das pregas vocais está alterada 

(    ) a respiração está afetada 

(    ) há a presença de nódulos edematosos 

A sequência correta de cima para baixo é: 

a) V, F, V 

b) V, V, V 

c) F. F, V 

d) V,V, F 

e) F, F, F 

 

13. O tratamento fonoaudiológico com base em pares mínimos é indicado para os casos em que a 

criança possui poucos processos atuantes em sua fala. Desta forma, são exemplos de palavras que 

formam um par mínimo: 

a) gato e gata. 

b) bato e gato. 

c) bato e batom. 

d) casa e para. 

e) anda e corre. 

 

14. O enunciado “A vaca está na fazenda do vovô”, é realizado por uma criança da seguinte maneira: 

[a faca está na fassenta to fofô]; caracterizando um processo fonoaudiológico de:  

a) Substituição de líquidas laterais. 

b) Redução de encontros consonantais. 
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c) Dentalização. 

d) Sonorização. 

e) Dessonorização de Obstruinte. 

 

15. Qual das alternativas abaixo não pode ser considerada como uma função laríngea: 

a) Proteção durante a deglutição. 

b) Respiração. 

c) Ventilação da orelha média. 

d) Condução do bolo alimentar para o esôfago. 

e) Fonação. 

 

16. São trocas de natureza perceptual auditiva, EXCETO: 

a) /f/>/v/ 

b) /t/>/d/ 

c) /k/>/g/ 

d) /j/>/m/ 

e) /p/>/b/ 

 

17. Quando uma criança nasce com uma fissura lábio-palatal, jamais se poderá dizer que ela não 

poderá ser amamentada, pois dependerá de alguns fatores, tais como: 

I - tipo e localização da fissura. 

II- tamanho do tecido mamário. 

III - vontade da mãe em amamentar. 

Sendo assim: 

a) somente a assertiva I está correta. 

b) somente a assertiva II está correta. 

c) somente a assertiva III está correta. 

d) as assertivas I e II estão corretas. 

e) as assertivas I, II e III estão corretas. 

 

18. Dentre as diferentes funções que o fonoaudiólogo pode desempenhar na escola em relação ao 

aluno, assinale a alternativa correta: 
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a) A avaliação poderá ser realizada mediante o uso de testes padronizados, testes de elaboração 

pessoal, e/ou observação direta em sala de aula, em diferentes situações interativas. 

b) A avaliação na escola não pode, de forma alguma, ser realizada individualmente. 

c) A avaliação realizada na escola não poderá ser utilizada para elaboração de laudos e 

encaminhamentos para tratamento fora do contexto escolar. 

d) Caso o aluno precise de tratamento clínico, o fonoaudiólogo deve encaminhar a criança para 

tratamento em seu próprio consultório, visto que já tem conhecimento do caso. 

e) O diagnóstico e a avaliação devem ser realizados sempre, de forma coletiva, direcionados a 

todas as crianças de uma classe sucessivamente, como um teste rápido de varredura. 

 

19. Os exercícios vocais utilizados na reabilitação da disfagia:  

I - possibilitam melhora da autoestima do paciente.  

II - possibilitam ajustes do trato oral e vocal. 

III - proporcionam uma terapia mais agradável. 

IV - são eficazes para todas as pessoas. 

Sendo assim: 

a) as assertivas I e II estão corretas. 

b) as assertivas I e IV estão corretas. 

c) as assertivas II e III estão corretas. 

d) as assertivas I, II e III estão corretas. 

e) as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 

20. A única função estomatognática que não é inata: 

a) sucção. 

b) mastigação. 

c) inspiração. 

d) expiração. 

e) deglutição. 

 


